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Згідно наказу Управління освіти і науки Житомирської 

облдержадміністрації від 29.03.2018 № 124 «Про проведення місячника безпеки 

життєдіяльності, охорони праці та протипожежного захисту в професійно-

технічних навчальних закладах області»,  на виконання наказу Міністерства освіти 

і науки України від 26.12.2017 року № 1669 «Про затвердження Положення про 

організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу в установах і закладах освіти», Комплексного Міжвідомчого 

плану щодо проведення масово-роз’яснювальної роботи серед населення з 

дотримання вимог правил безпеки життєдіяльності,  попередження пожеж, інших 

надзвичайних ситуацій, загибелі та травмування людей на них на 2018 рік та з 

метою якісної підготовки навчального закладу до роботи у весняно-літній період, 

профілактики травматизму серед учасників навчально-виховного процесу та з 

метою якісної підготовки навчального закладу до роботи у весняно-літній період, 

профілактики травматизму серед учасників освітнього процесу, а також у зв’язку 

з відзначенням 28.04.2018 року Всесвітнього Дня охорони праці було проведено 

«Місячник безпеки життєдіяльності, охорони праці, протипожежного та 

цивільного захисту» в період з 02.04.2018р. по 27.04.2018р. 

Метою місячника є проведення комплексу заходів, спрямованих на збереження 

життя і здоров'я учнів та працівників навчального закладу, а також запобігання 

нещасних випадків та професійних захворювань.  

 Робота по тренуванню учнів та педагогічних працівників проводилася в рамках 

урочистої та позаурочної виховної роботи з безпеки життєдіяльності, охорони 

праці та пожежної безпеки з залученням представників служб державного 

контролю, а також класними керівниками та майстрами виробничого навчання в 

рамках діяльності щодо збереження життя та здоров’я учнів. Ця робота 

проводилася згідно плану заходів, затвердженого директором навчального 

закладу.  

А саме: 
№ 

п/п 

ЗМІСТ ЗАХОДІВ 

1 Відкриття місячника з охорони праці. Загальноучилищна лінійка. 

2 Проведення тематичних виставок-презентацій з охорони праці та промислової 

безпеки з професій (стіннівки, реферати, мультимедійні презентації, інформаційні 

плакати та буклети, малюнки та інше). Розроблений інформаційний бюлетень до 

місячника з охорони праці. 

3 Вивчення з працівниками, учнями законодавчих та нормативно-правових актів з 

охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежного захисту та цивільного 

захисту. Міні-лекції. Перегляд відеофільмів. 

4 Огляд та профілактичний ремонт обладнань, приміщень, горищ, переходів та 

території навчального закладу, згідно з вимогами безпечної роботи та правил 

пожежної безпеки. 

5 Поповнення  протипожежним інвентарем, первинними  засобами пожежогасіння 

приміщення навчального закладу. 

6 Проведено профілактику протипожежних засобів (перекантовка пожежних рукавів, 

технічне обслуговування наявних вогнегасників) 

7 Проведено профілактику електромережної  лінії, заміни ламп та електрообладнання. 

Встановлення освітлення в темних приміщеннях.  

8 Здійснено оновлення куточків, стендів, агітаційних матеріалів з охорони праці, 

техніки безпеки, протипожежної безпеки в приміщеннях училища та фойє.  

9 Зроблено інформаційний стенд з охорони праці у фойє училища. 



 3 

№ 

п/п 

ЗМІСТ ЗАХОДІВ 

10 Оновлено куточок з правил дорожнього руху. 

11 Проведена  акції  «Чисте довкілля навколо нас!» 

12 Проведено урок з охорони праці на тему «Організація охорони праці в с/г». 

13 Проведені додаткові заняття з учнями з  вивчення правил дорожнього руху, правил 

пожежної безпеки, правил користування газом у побуті, правил поведінки у 

громадському транспорті, правил користування ліфтом, правил поведінки в 

громадських місцях та на воді. 

14 Проводилась роз’яснювальна робота з батьками щодо збереження здоров’я дітей на 

батьківських зборах та при індивідуальних бесідах 

15 Проводились зустрічі учнів з працівниками служби контролю за станом безпеки 

праці, санітарно-епідеміологічного, протипожежного та екологічного нагляду. 

16 Проведені виховні години з учнями до Всесвітнього дня охорони праці на  тему: «28 

квітня – день охорони праці».   

17 До Всесвітнього Дня охорони праці інженером з ОП проведена інтерактивна лекція 

згідно девізу Всесвітнього Дня охорони праці у 2018 році: «Захищене і здорове 

покоління» . 

18 Активізована робота добровільної пожежної дружини та дружини юних пожежників. 

Оформити всю документацію, провести заняття згідно встановленого графіка, 

програми та положення. Провести тренувальні заняття з учнями. 

19 Проведена до Всесвітнього дня здоров’я  та Міжнародного дня спорту на благо миру 

та розвитку естафети «Молодь за здоровий спосіб життя!» 

20 Конкурс на кращу організацію робочих місць серед учнів під час проведення 

виробничого навчання. 

21 Акція : «Затишок!» - рейд перевірка санітарно-гігієнічного стану та відповідність 

безпеки життєдіяльності  та пожежної безпеки кімнат в гуртожитку. 

22 Проведені бесіди з учнями та працівниками  на теми:  «Дії у надзвичайних ситуаціях», 

«Газ у побуті» , «Електробезпека» з учнями, що проживають у гуртожитку 

23 Інструктування «Правила поведінки на вихідні та святкові дні»  

 

24 Проведення дня цивільного захисту. 

25 Практичний    вихід    учнів    та працівників    навчального закладу    із    приміщень 

та будівель закладу  згідно   з    евакуаційним планом. (Тренування) 

26 Проведення загальної училищної лінійки та заходів до Міжнародного дня пам’яті 

жертв радіаційних аварій і катастроф. 

27 Підведення  підсумків  тижня  охорони праці. 

28 Закриття місячника. Підведення підсумків і узагальнення наказом. 

29 Висвітлення інформації на офіційному сайті училища та тематичних групах в 

соціальних мережах. 

30 Подання інформації про результати проведення місячника до відділу профтехосвіти. 

http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/okhorona-pratsi-i-zdorov-ya/9828-deviz-vsesvitnogo-dnya-okhoroni-pratsi-u-2016-rotsi-stres-na-robochomu-mistsi-kolektivnij-viklik
http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/okhorona-pratsi-i-zdorov-ya/9828-deviz-vsesvitnogo-dnya-okhoroni-pratsi-u-2016-rotsi-stres-na-robochomu-mistsi-kolektivnij-viklik
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 Відкриття місячника з охорони праці. Загальноучилищна лінійка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Виставка наочних посібників, засобів навчання та пропаганди з питань 

охорони праці, нормативно-правової документації. Демонстрація 

відеофільмів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежній безпеці та 

цивільному захисту населення.  
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 Вивчення з працівниками, учнями нормативних документів з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності, протипожежного захисту та цивільного захисту. 

Міні-лекції. Перегляд відеофільмів. 

Інженером з охорони праці Чепіль О.О. був проведений курс міні-лекцій для 

працівників училища, де були висвітленні основі загальні питання по охороні 

праці з демонстрацією мультимедійних презентацій та відео фрагментів. Розданий 

інформаційний матеріал.  

Також, була проведена лекція на тему «Загальні 

питання з охорони праці. Охорона праці в с/г 

виробництві» з учнями груп за професією «Тракторист-

машиніст с/г виробництва» та їх майстрами виробничого 

навчання, викладачами спец.дисциплін.  

Під час лекції були висвітлені такі питання:  

В кінці лекції учні пройшли інтерактивний тест на 

достатній рівень.  
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 12 квітня 2018 р. Проведення дня цивільного захисту. 

 Практичний    вихід    учнів    та працівників    навчального закладу    із    

приміщень та будівель закладу  згідно   з    евакуаційним планом. 

(Тренування). 

 

 27 квітня 2018 року участь у вебінарі на тему: 

 «Відповідальність спеціаліста з охорони праці: підстави, види, санкції»  

 

ЛЕКТОР:  
ШКАРІВСЬКА Ірина 
У ПРОГРАМІ: 

1. Хто такий спеціаліст з охорони праці? 

Розбираємося у повноваженнях. 
2. Підстави, види відповідальності і санкції 

за порушення законодавства про охорону праці. 
3. Практичні поради при настанні конфліктних ситуацій. 

Правила ефективного захисту своїх прав 
4. Відповіді на запитання слухачів.   

 

 

 28 квітня – Міжнародний день охорони праці. 
У 2018 році 28 квітня Україна відзначатиме День охорони праці під девізом 

«Захищене і здорове покоління» 
 

Служба охорони праці ДНЗ «Бердичівське ВПУ» 

Вітає  із Всесвітнім днем охорони праці. 

Безпечна праця ˜ — це насамперед каркас для досягнення всіх цілей  

та здійснення робочих прагнень і звершень. 

Нехай цей день сприяє зменшенню травматизму на робочих місцях! Хай робота 

приносить радість, відчуття задоволення і, звичайно, захищеності! 

 Інтерактивна лекція до дня охорони праці. 

У Всесвітній день охорони праці, 28 квітня, в Україні відзначають День 

охорони праці. Цього року Міжнародною організацією праці визначено девіз Дня 

охорони праці – «Захищене і здорове покоління». Цей девіз збігається із 

завданнями і метою Всесвітнього дня боротьби із дитячою працею, який 

відзначають 12 червня. Забезпечення гідних і безпечних умов праці передбачено в 

Національній доповіді Уряду України «Цілі сталого розвитку: Україна», що була 

представлена 15 вересня 2017 року. У цьому документі визначено показники 

досягнення цілей сталого національного розвитку до 2030 року з урахуванням 

глобальних орієнтирів і принципів та суспільної думки щодо майбутнього країни. 

https://naseminar.com.ua/person/90-shkarvska
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Одна із цілей – гідна праця та економічне зростання, її реалізація в інтересах 

молодого покоління потребує узгодженого комплексного підходу до викорінення 

дитячої праці та популяризації культури профілактики безпеки і гігієни праці. У 

контексті цієї події в Держпраці відбулося засідання організаційного комітету з 

проведення Дня охорони праці в Україні, в якому взяли участь представники 

Держпраці, Міненерговугілля, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства 

освіти і науки, Мінрегіонбуд, Держатомрегулювання, Міністерства внутрішніх 

справ, Міжнародної організації праці, Фонду соціального страхування, 

профспілок і роботодавців, редакції журналу «Охорона праці». Учасники 

засідання обговорили і прийняли за основу текст Звернення Організаційного 

комітету до органів державної влади, місцевого самоврядування, роботодавців, 

профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, 

установ і організацій та План заходів з відзначення у 2018 році Дня охорони праці 

в Україні під девізом „Захищене і здорове покоління”. 

 

 

 

 

 

 

 Досвід роботи.  

Під час місячника інженером з охорони праці була проведена 

інтерактивна лекція в Бердичівському міському центрі зайнятості з 

сезонними працівниками сільського господарства.  

 


